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  چكيده

داراي د؛ در توسعه مبادالت تجاري و رفـع نيازهـاي صـنعتي دار    كه نقش مؤثري با وجود ريلي) كاالي خطرناك-اي نقل زميني (جاده و  حمل

منظـور پيشـگيري از وقـوع     المللـي بـه   و بين ملّيدر مقررات  است. از اين رو ستيز طيمحها و سالمت  خطري بالقوه براي جان و مال انسان

الزامات مزبـور اعـم    .شده است بيني اي براي اشخاص دخيل در حمل اين نوع كاال پيش ويژه آن، الزامات راتيتأثرساندن حداقل  به وحادثه 

 كننـدة  حمـل  آيـد.  به شمار مي آنشود و از آثار  صريح يا عدم تصريح بدان در قرارداد، جزء مقررات امري است كه بر قرارداد بار مياز ت

 كنترل مخاطرات ناشي از حمل اين نوع كاال در طول مسير حمـل دارد.  كاالي خطرناك يكي از طرفين قرارداد حمل است كه نقش مهمي در

بـا   را هـا  آنو ويژگـي   كاالي خطرناك ةكنند حمل ويژةهر يك از وظايف  تحليلي -است به روش توصيفي درصدداز اين رو پژوهش حاضر 

نتايج ايـن   .و به بررسي تطبيقي با مقررات ايران بپردازد كردهنقل زميني تبيين  و  المللي حاكم بر حمل مقررات بين قرارداد حمل و به توجه

 منظـور  بـه  فراينـد حمـل   از ايمنـي  به رعايت حداكثر مراقبت كنندة آگاه به ماهيت خطرناك كاال، ملزم حمل از اين است كه پژوهش حاكي

 و تخليـة  ، بـارچيني بـارگيري ديـده،   مجـرب و آمـوزش   كاركنـان وي مكلف است در انتخـاب   است.عمومي  نفعحفظ  وپيشگيري از خسارت 

باشـد.   مراقبـت حـداكثري داشـته    نيز مجهز و متناسب با ماهيت كاال و بازرسي شرايط ظاهري محمولهاستفاده از وسيلة نقليه  ،كاالمناسب 

و  خـارجي كننده تنها با اثبات علت  استفاده از وسيلة نقلية سالم و مناسب كافي نبوده بلكه حمل البته در برخي مقررات حداكثر مراقبت براي

 شود. ميمعاف از مسئوليت  اجتناب رقابليغ

 

 

  حداكثر مراقبت، كننده حمل، ريلي حمل و نقل ،اي جاده حمل و نقل ،كاالي خطرناك :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه -1
در موقعيت جغرافيايي )، ريلياي و  (جاده زميني حمل و نقل

نقش  است كهالملل  تجارت بينالزامات ترين  ، يكي از مهماناير
با  نقل و  حملاين نوع . در حيات اقتصادي كشور دارد ياساس

داراي خطر نيازهاي تجاري دارد،  تأمينوجود نقش مؤثري كه در 
و  استزيست  محيطسالمت بالقوه براي جان و مال انسان و 

حمل كاالي خطرناك رخ دهد، ابعاد  يجةكه حادثه در نت درصورتي
آثار سوء  شود. مي ترجبران آن دشوار تر و گستردهخسارت 
بعد از مدت زمان  كاالي خطرناك ممكن استناشي از حوادث 

 يابدتوسعه  يك كشور از مرزهايبه خارج يا  كردهطوالني بروز 
در عمل جبران بخشي از خسارت و ) ويواكتيرادمواد  انند(م
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از  هاي حقوقي پيشگيرانه شيوه به همين علت .كن شودمم غير
 آنجبران هاي  روشبيش از حمل اين نوع كاال حوادث ناشي از 

ايمنـي دو  مقرراتامروزه مسـئوليت مـدني و  .دارداهميت 
هاي  براي كنترل مخاطرات ناشي از فعاليت حقوقي سازوكار

باديني (اند  متفاوت نحوه اجرا هستند كه از نظر ماهيت وخطرناك 
مقررات ايمني كه يكي از منابع اصلي شناسايي ). 1394اسي، بو ع

خطرناك است به دنبال حداكثر رفاه كاالي كنندة  الزامات حمل
 هاي اشخاص فعاليت اجتماعي و سطح مطلوب كيفيت و ايمني

تواند  مي اين الزاماتپايبندي به . )cf. Ogus, 2007( ستا
نوبت  كه ينحو به؛ كنديري  پيشگمستقيم از رخداد حادثه  طور به

  .نرسدنظام مسئوليت مدني براي جبران خسارت  به مداخلة
 حاكم بر حمل و نقل ايمني و نظارتي الزامات اصلي مجريان

 كاالكنندة  فرستنده و حمل ،ي خطرناككاال يالملل نيبملي و 
هستند كه طرفين قرارداد حمل بوده و شروع فرايند حمل به اراده 

 1كننده غالباً افراط يا تفـريط حمل در طي فرايند حمل ها است. آن
كننده  حمل .)1387شود (السان،  ميموجب خسارت  يـا كاركنانش
در حمل  مسيردر طول محموله خطرناك بوده و كاال  مجري حمل
كنترل فرايند حمل در  داراي نقش اساسي نابراينب ؛اختيار اوست

  .استخسارت  ازپيشگيري  و
كننده در حفظ  حمل به علت جايگاه ويژةجستار حاضر 
 منشأدريابد كه است  درصدد كاالي خطرناك سالمت فرايند حمل
 چيست؟ كننده كاالي خطرناك حمل ويژه تعهدات و الزامات

اين نجام دقت در ا ؟است الزاماتيملزم به رعايت چه كننده  حمل
 ؟استمطلوب حمل كاالي خطرناك در سطحي  چه الزامات تا

اي است؟  از اين الزامات داراي چه خصوصيات ويژه هركدام
كننده  حملتعهدات كم و كيف تبيين و  ها سؤالبه اين پاسخ 

اجراي  سو كياز ، مبهم آن يها جنبهارزيابي  كاالي خطرناك و
از سوي  و كردهفراهم  كننده را حملو تعهدات  دقيق الزامات

نقض وظايف، يكي از اركان مسئوليت ممكن است  ازآنجاكه ديگر
براي . 2كندتسهيل مينيز  شناسايي شخص مسئول را، مدني باشد

 كننده الزامات حمل منشأشايسته است ابتدا  ها سؤالپاسخ به اين 
 كننده الزامات اين حملو سپس ) 1( شده ييشناسا كاالي خطرناك

  ).2شود ( و تبيين بررسيآن  ويژةخصوصيات و 

  
 

كاالي  كنندة حمل الزامات منشأ شناسايي - 2 

  خطرناك
ناشي از كاالي خطرناك باعث شده  خسارتشدت و وسعت 

 نيابراي كنترل حمل  ضوابطي ويژه يالملل نيبسطح ملي و كه در 
ونقل  حمل ةنيزم در يكي از اين مقررات. نوع كاال وضع شود

المللي كاال از طريق  نقل بين و  كنوانسيون قرارداد حمل اي، جاده
منظور  نيز بهايران  .است 3)از اين به بعد، سي. ام. آر.(  ه جاد
بدأ يا كه ماز طريق جاده  كاال المللي نقل بين و  دهي حمل مانسا

اين  22ماده . ملحق شددان ب 1376مقصد آن ايران است در سال 
كاالي  ةكنند و حقوق حمل فرستندهبه مسئوليت   كنوانسيون

نامة اروپايي در رابطه با  خطرناك اختصاص يافته است. موافقت
(از اين به المللي كاالي خطرناك از طريق جاده  نقل بين و  حمل

. نيز به تفصيل، ضوابط م 1957مصوب  4)بعد، اي. دي. آر.
بندي كاالي خطرناك، تعهدات اشخاص  اي را در مورد طبقه ويژه

نقليه و تجهيزات  ةدخيل در حمل كاالي خطرناك و نوع وسيل
رده است. اين بيني ك نياز براي حمل اين نوع كاال پيش مورد

اي كاالي  نقل جاده  و  حمل ةنامه از اسناد مهم در زمين موافقت
شود و آخرين  روزرساني مي خطرناك است كه هرچند سال به

به علت تفاوت  است. سي. ام. آر. 2019 ويرايش آن مربوط به
در  در عملاما  هد؛د تاريخ تصويب به اي. دي. آر. ارجاع نمي

كاال و ساير  ةدرج نوع طبقه و شمار ،ملهاي رسمي اسناد ح فرم
 ,Massent & Glassشود ( ضوابط اي. دي. آر. خواسته مي

2017, fn. 2, .( م. آر 17ماده  2به بند  تيبا عناهمچنين؛ سي. ا
كننده  حمل تيرا از عوامل معاف »مباالتي مدعي تقصير و بي« كه

 تيضوابط اي. دي. آر. و مسئول تيضرورت رعا توان يدانسته، م
 ,Quigleyالبته برخي (. گرفت جهياز عدم انجام آن را نت يناش

مورد حمل و نقلي كه  در كه سي. ام. آر. اند داشتهبيان ) ,2006
نقل كاالي خطرناك كه  و  مشمول قوانين خاص است؛ مانند حمل 

شود. در  نميحمل شود، اجرا  اي. دي. آر.بايد بر اساس مقررات 
حاوي الزامات  تعديل اين نظر بايد گفت كه اي. دي. آر. صرفاً

براي هريك از اشخاص دخيل در حمل است و  يا ژهيو فني
. بوده و در موارد سي. ام. آر مقررات كننده ليكمت جهيدرنت

در خصوص كاال به مفهوم عام  سي. ام. آر.سكوت، مقررات 
كنوانسيون  41موجب ماده  است بهضمناً گفتني  است. اجرا قابل
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 ميرمستقيغمستقيم يا  طور بههر شرط در قرارداد كه . «سي. ام. آر
در  ».موجب عدول از مقررات اين كنوانسيون شود باطل است

كنوانسيون » ب«توان به ضميمه  نقل ريلي مي و  حمل ةزمين
المللي كاال از طريق  حمل و نقل بين«با عنوان  19995كوتيف 

6)از اين به بعد سي. آي. ام.» (آهن راه
 1بند  hاشاره كرد. جزء  

آي. مقررات  در اين مقررات، اجراي موارد مندرج 9و ماده  7ماده 
داند؛ بنابراين صراحتاً تفصيل ضوابط مربوط  آر. دي. را الزامي مي

آهن به آي.  الي خطرناك از طريق راهالمللي كا نقل بين و  به حمل
 .آي. آر. ديالبته در موارد سكوت  .شده است ارجاع داده .آر. دي

، .دي . مقررات آي. آر.مقررات عام سي. آي. ام. قابل اجرا است
مقررات مربوط به «با عنوان  1999كنوانسيون كوتيف  Cضميمه 

از اين به بعد ( »آهن المللي كاالي خطرناك با راه حمل و نقل بين
 2019ژانويه  1در  آن ويرايشآخرين  كه ستا 7آي. آر. دي.)

 نيز كنوانسيون كوتيف 10به موجب ماده  االجرا شده است. الزم
ر د سي. آي. ام وجود ندارد.قواعد يكنواخت عدول از امكان 

قانون تجارت به  394تا  377مواد  نقل داخلي، و حمل ةزمين
پرداخته، ليكن  ءنقل اشيا و  موضوع حملتنسيق روابط حقوقي با 

توان از  داراي مقررات ويژة حمل كاالي خطرناك نيست و تنها مي
كننده كاالي  براي استنباط وظايف حمل اطالق مواد يادشده

درخصوص اطالق مقررات يادشده بايد  استفاده كرد.خطرناك 
ع انوا مهتجارت ناظر به هگفت، تكاليف مذكور در قانون 

. اين ستا نآرعايت ملزم به كننده  حمل ولتجاره است ا مال
حداقل تكاليف است.  ،تكاليف درخصوص حمل كاالي خطرناك

بنابراين چنانچه ادعا شود كه اين مقررات ناظر به كاالهاي معمول 
است، رعايت اين الزامات در مورد حمل كاالي خطرناك به طريق 

حمل و نقل زميني كاالي  در زمينةبه عالوه  اولي الزم است.
قواعد حاكم كه  شده است تدوين هاي اجرايي نامه خطرناك آيين

تا جايي كه  آهن راهو   جاده داخلي از طريق نقل و  بر حمل
خاص نباشد، مشمول قانون تجارت ي ها نامه آييناين موضوع 

از لوازم اجرايي  كهنامه  آيين البته بايد توجه داشت كه .است
هاي قانوني را با واقعيات اجتماعي  قوانين عادي است و سازمان

 ).1390كاتوزيان، (تابع و محدود به قوانين است دهد،  تطبيق مي
روابط به سامان بخشيدن   ةگام مثبتي در زميناي كه  هنام آيين

 ،برداشته نقل كاالي خطرناك از طريق جاده و  حقوقي حمل
 1380 اي مواد خطرناك مصوب نقل جاده و  حملاجرايي  ةنام نييآ

بارگيري،  ةنامة مذكور ضوابط فني در مورد شيو . در آيين8است
نقليه و تجهيزات آن و مقررات مربوط به راننده و  ةنوع وسيل

در زمينة شده است.  بيني حامل مواد خطرناك پيش يخودروة خدم
اي مشتمل بر ضوابط و  مجموعه حمل و نقل ريلي،

نقل ريلي كاال از  و  هاي فني و ايمني در مورد حمل دستورالعمل
مقررات عمومي سير و حركت «جمله كاالي خطرناك با عنوان 

شده   آهن جمهوري اسالمي ايران تهيه توسط شركت راه» آهن راه
نقل  و  هاي حمل نامة اجرايي حدود مسئوليت شركت آيين«است. 

(از اين  »در مقابل صاحبان كاال و مسافران و نحوه ايفاي آن ريلي
ة حدود مسئوليت نام نييآ«به بعد جهت رعايت اختصار از عنوان 

 1392نيز در سال  شود) استفاده مي» و نقل ريلي هاي حمل  شركت
هاي حمل و نقل  و مسئوليت شركت مقرراتي در مورد وظايف

9ريلي
گفته شد در مقررات ملي و  آنچهبنابر كرده است.تدوين  

براي تبيين ابعاد حقوقي حمل كاالي  يهاي تالش يالملل نيب
و نقل صورت  خطرناك و شناسايي تعهدات فعاالن حوزه حمل 

گرفته است. اين تعهدات به علت آمره بودن مقررات عام و ارتباط 
مقررات ويژة كاالي خطرناك با نظم عمومي بر طرفين قرارداد 

ده و هنگام تفسير قرارداد مفروض در نظر گرفته حمل تحميل ش
نيز در تعيين  مفاد قرارداد، يقانون تعهداتز ا نظر صرف شود. مي

از  زيرا كننده دارند؛ نقش تعيين كننده كاالي خطرناك الزامات حمل
تواند  كند و از سوي ديگر مي مي مقررات را پر  يخألها سو كي

از نظام مسئوليت قراردادي  ديده جهت استفاده ابزاري براي زيان
تواند ريشه در شروط  مي كننده حمل قراردادي الزامات .باشد

در داشته باشد.  حمل كاالي خطرناك صريح يا ضمني قرارداد
داللت مطابقي شروط صريح قرارداد حمل بر الزامات حاكم بر 

قرارداد حمل استنباط شروط ضمني  برايحمل ترديدي نيست اما 
و  كه الزمة مفاد توافق عقلي، عرفي و يا قانوني عقدبايستي لوازم 
). 1387كاتوزيان،  رك.است را در نظر گرفت ( طبيعت عقد

ماهيت بالقوه رابطه تنگاتنگ با از قرارداد حمل استنباط اين لوازم 
استنباط كه بدين توضيح  .داردخطرناك موضوع قرارداد حمل 

كه مقصود از انعقاد قرارداد ويژة حمل  اين استعرفي و عقلي 
ابعاد منفعت شخصي نيست بلكه  نيتأمكاالي خطرناك صرفا 

يك نوع مسئوليت گستردة خسارت ناشي از كاالي خطرناك 
 به مأخوذدارد كه  مي وا را ها آن وكند  بر طرفين بار مي اجتماعي

 ازبه همين علت اشند. بنيز  10منفعت عموميبيشترين  نيتأم
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رود كه  انتظار ميآگاه به ماهيت خطرناك كاال  معقول و شخص
الزام  ؛ حتي اگرافزايد انجام دهد مي فرايند حملايمني  اعمالي بر

در متن قرارداد درج نشود. سپردن محموله يا قانوني وجود نداشته 
تصريح  آشنا به حمل اين نوع كاال يا لِهاي حمل و نق به شركت

فراهم كردن مجوزهاي ويژه براي حمل آن به تعهدات فرعي مانند 
نيز گواه وجود  كه در عمل رايج است فرايند حمليا بيمه كردن 

گفتني است تعهدات ضمني  اين ضرورت عقلي و عرفي است.
ناشي از عرف كه با منافع عمومي و مقتضيات امور جاري مرتبط 

 آنو شرط خالف  فسير شودنظم عمومي ت توجه بهبايد با است 
توافق  كه نياضمن ). 132ص  ،1389(خدمتگزار،  باشد اعتبار يب

ثالث ايجاد شده را  نفعتواند حق مكتسبي كه به  خصوصي نمي
بنابراين  .نافذ است طرفين قراردادنقض كند و تنها در رابطه 

ايمني فرايند حمل را از عهده  كننده نيتأم اقداماتشروطي كه 
سالمت  نيتأم، وي را از تعهد به دارد مي بر كننده حمل

به  كند. يا حفظ جان و مال اشخاص ثالث بري نمي ستيز طيمح
عالوه مقررات امري مندرج در قوانين نيز جزء مفاد قرارداد است. 

همين اندازه كه زمينه حكم قانون توسط قرارداد فراهم آيد، زيرا 
بوده و  الزامات قانوني يادشده جزء آثار قرارداداز نظر حقوقي 

  ).1374آيد (رك. كاتوزيان،  منسوب به آن به شمار مي

  
  كنندة كاالي خطرناك شناسايي الزامات حمل -3

 ،كاالي خطرناك ةكنند حمل ويژةالزامات  منشأبا شناسايي 
و قرارداد حمل كاالي خطرناك در  مقرراتنقش  شايسته است

رعايت حداكثر تعهد به هر يك اين الزامات اعم از شناسايي 
)، بازرسي كاال 2-3نقلية مناسب (ة انتخاب وسيل، )1-3مراقبت (

 تينها در) و 4-3) و تضمين عملكرد كاركنان و خدمه (3-3(
ارزيابي شده و كم و كيف  )5-3بارگيري، بارچيني و تخلية كاال (

  شود. و مسائل مبهم آن بررسي الزامات اجراي اين
  

 مراقبت تعهد به رعايت حداكثر -1- 3

قراردادي موظف به كنترل  ضمني موجب تعهد  كننده به حمل  
 Clarke, 2014كاال و جلوگيري از خسارت يا كاهش آن است (

كند  خطرناك نيز اقتضا مي محمولهماهيت بالقوه خطرناك  .)900
 انجام شود كه با رعايت سطحي از مراقبت تعهد قرارداديكه اين 

 منفعت فردي و اجتماعي و كسب بيشترينپيشگيري از خسارت 
بديهي است كه هر چه ميزان مراقبت افزايش يابد، . شود نيتأم

يابد. بنابراين براي تضمين سالمت  كاهش مي حادثهخطر وقوع 
بايستي حداكثر تالش و مراقبت ممكن به كار گرفته  ،فرايند حمل

بر كاهش خطر  يريتأث ،بيش از اين ميزان مراقبت تا حدي كه شود
 ،بيشترين منفعت شخصي و اجتماعي نداشته باشد و بدين طريق

شود.  نيتأم ،آنهاي ناشي از  خطر حادثه و هزينهكاهش  ءبه اقتضا
وضعيت يك بايستي ، اين سطح از مراقبتبراي سنجش 

شود  در وضعيت حادثه سنجيده  11اي شايسته كنندة حرفه حمل
)Clarke, 2014 ( .كننده در مورد  ميزان اطالعات حمل همچنين

ماهيت و اوصاف محموله در سنجش و ارزيابي انجام حداكثر 
بيشتر باشد  كننده حملمراقبت اهميت دارد؛ هرچه اطالعات 

كننده آگاه به  حمل از اين رو .تر خواهد بود سنگين ويوظيفة 
اي و  كنندة حرفه ماهيت محموله خطرناك بايستي مانند يك حمل

هاي الزم را در مورد كاالي خطرناك فراگرفته  مجرب كه آموزش
كننده عادي سنجيده  با يك حمل ويرفتار زيرا است، عمل كند 

راقبت م رحداكث وظيفةهدف  كه ازآنجااست  گفتني .نخواهد شد
بوده و باعث ارتقاي ايمني فرايند حمل  حفظ منافع عمومي

اين وظيفه  عدم انجام مبني بركننده  حمل برايشرط درج ، شود مي
 با نيزمقررات مربوط به حمل كاال در مفهوم عام  اعتبار است. بي

مراقبت  وظيفة بيني عوامل معافيت از مسئوليت كه با انجام پيش
كننده به  حملمتعرض وظيفة  به طور ضمنيشود  ممكن مي

كه كاالي خطرناك داخل در  اند شده در مفهوم عام مراقبت از كاال
واحوال  اوضاع« 17ماده  2. طبق بند عموم اين مواد است يا اطالق

يكي از » كننده قادر به جلوگيري از آن نبوده ناپذير كه حمل اجتناب
در دعواي  12. قاضي موستيلستا عوامل معافيت از مسئوليت

اجتناب  غيرقابل«اجتناب را  عبارت غيرقابل 13سيلبر عليه ايسلندر
. ) ,Clarke, 2014تفسير كرده است ( 14»حتي با حداكثر مراقبت

از كاال كافي نيست بلكه بايستي  متعارفمراقبت  نيبدين مع
انجام گيرد، اگرچه اين به معناي متعارف اقداماتي بيش از مراقبت 

 ,Baughenلزوم انجام كليه اقدامات احتياطي ممكن نيست (

2009, p. 194; Czerwenka, 2016(. ظيفة حداكثر و
برداشت  قابل زين سي. ام. آر.مراقبت از كاال از ساير مقررات عام 

كننده  حمل سي. ام. آر. 18ماده  4است. بدين توضيح كه طبق بند 
در مورد  17ماده  4بند » د«هاي جزء  زماني حق استفاده از معافيت
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كاالهاي حساس را دارد كه تمام اقدامات الزم در مورد انتخاب، 
نگهداري و استفاده از تجهيزات ويژه را انجام داده و دستورهاي 

تمام اقدامات الزم و به   خاص را رعايت كرده باشد؛ بنابراين انجام
الزمه انجام صحيح حمل حداكثر مراقبت  تعبيري ديگر رعايت

  .است
و آثار  شرايط«نيز  .سي. آي. ام 23ماده  2بند 

 كننده دانسته را يكي از عوامل معافيت حمل 15»اجتناب غيرقابل
 سي. ام. آر.آنچه در مورد مشابه  يتفسير ،اين عبارتاز  است.

كننده بايستي  ؛ بدين توضيح كه حملشده استگفته شد، ارائه 
اجتناب حتي با حداكثر مراقب  غيرقابلثابت كند كه شرايط حادثه، 

هاي متعارف  مراقبتبوده، مراقبتي كه مطلق نبوده اما بيشتر از 
  ).Clarke & Yates, 2014( است

 اشخاص دخيل در آي. آر. دي. و اي. دي. آر. 1-4-1ماده 
صورت ايجاد خطر در كه  را موظف كرده حمل كاالهاي خطرناك

را در  نهادهاي مربوطهسريعاً ، ايمني عمومي فوري و تهديدكنندة
. قرار دهندشان اختيار در الزم را جريان گذاشته و اطالعات

 ،بيني پيش بر اساس ماهيت و ميزان خطرات قابلهمچنين 
 بهبه منظور جلوگيري از ايجاد خسارت و را  اقدامات مقتضي

 كننده حمل، مثال  عنوان بهآن انجام دهند.  راتيتأث رساندن حداقل
اين دو مقررات مكلف است كه در  1- 4-2-2-4طبق ماده 

محموله  تر هرچه سريعايمني در طول سفر  نقصصورت مشاهده 
اشخاص  آي. آر. دي. 1-3-1ماده كند. همچنين طبق  متوقف را

 كه گيرند عهده برتوانند مسئوليت مشاغلي را  نميدرگير در حمل 
اند. لزوم طي  طي نكرده به درستي و كامل راهنوز آموزش الزم 

مناسب و  اي آموزشي قبل از حمل و عملكرد سريعه كردن دوره
مراقبت حداكثري از كاالي خطرناك از مصاديق در طول حمل 
شامل الزامات  آي. آر. دي.و  اي. دي. آر.مقررات است. در واقع 
اي در خصوص حمل كاالي خطرناك است كه جز  فني سختگيرانه

  .شود نمي انجامبا مراقبت حداكثري 
 اي مواد نامة اجرايي حمل و نقل جاده آيين در حقوق ايران

كننده به مراقبت  حمل وظيفة اي به به طور صريح اشاره خطرناك
 قانون تجارت 388ماده  با اين حال، طبق .حداكثري نكرده است

حمل و متصدي حمل در برابر حوادث و تقصيراتي كه در مدت «
كرده و  حمل و نقلكه خود مباشرت به  شده اعم از اين واقع  نقل
مسئول است. اين » مأمور كرده باشدكننده ديگري را  ونقل حمليا 

الم رساندن كاال به طور ضمني متصدي حمل را مسئول س ماده به
مراقبت از  ،الزمه سالم رسيدن كاال به مقصد زيرا داند مقصد مي

كاال و عمل به الزامات مربوط به حمل هر نوع كاال است. ماده 
به  در مقام بيان عوامل معافيت از مسئوليتقانون تجارت  386

توانست  هيچ متصدي مواظبي نمي«...كرده است كه  حوادثي اشاره
متعارف را مراقبت ن ماده تكليف اي ».از آن جلوگيري نمايد...

تر بيان شد، گونه كه پيشبيني كرده كه همانكننده پيشبراي حمل
كاالي  حمل و نقل. 16تر از حداكثر مراقبت است تكليفي خفيف

؛ و عموم مقررات قانون تجارت است خطرناك داخل در اطالق
با توجه به ماهيت خاص كاالي خطرناك و خسارت با اين همه 

به طور صريح  گذار شايسته است قانونگستردة ناشي از آن، 
به  مكلفرا   داخلي كاالي خطرناك از طريق جادهكنندة  حمل

حدود مسئوليت  ةنام آيين 21ماده  كند.مراقبت حداكثري رعايت 
صورتي شركت را از مسئوليت  در ريلي حمل و نقلشركت 

هاي معقوالنه و الزم براي  احتياط كليه تدابير و«داند كه  معاف مي
اثبات نمايد. اين ماده كه براي كاال در مفهوم عام  را» حمل كاال

كند. اين در حالي است كه  مي» احتياط معقول«شده، اشاره به  وضع
حمل و نقل كاالي  موردر د مقررات سير و حركت 39- 2ماده 

آهـن احتيـاط كامـل را  راه«... است كه  كرده مقرر خطرناك
آيد  به نظر مي». نمايد... ها مراعات مي آن حمل و نقلنسـبت بـه 

احتياط كامل مذكور در اين ماده فراتر از احتياط معقول و متعارف 
رات بوده و اشاره به تعهد به حداكثر مراقبت دارد؛ بنابراين مقر

حداقل در مورد حمل كاالي خطرناك به  ،آهن مربوط به راه
شمول  ةداير بايد متذكر شد كه حداكثر مراقبت نظر داشته است.

كه ساير  طوري به وسيع بوده » حداكثر مراقبت از كاال«وظيفة 
كننده با استناد به اين وظيفه قابل توجيه است. با اين  وظايف حمل

كنندة كاالي خطرناك  نقص در انجام ساير وظايف حمل ،توضيح
ازجمله عدم بررسي كاال، عدم دقت در انتخاب وسيلة نقليه و 
واگن حمل و عدم انتخاب كاركنان شايسته و بارگيري نامناسب 

 ياادهاي مربوطه بعد از وقوع حادثه كاال و حتي عدم اطالع به نه
به اين نهادها، به  قصور در دادن اطالعات مربوط به نوع كاال

. كاالي خطرناك كه است معناي عدم انجام حداكثر مراقبت از كاال
 ،كند بااليي است و منافع اجتماعي را تهديد مي وةداراي خطر بالق

 داراي استانداردهاي مراقبت باالتري است كه مقررات فني
 حمل و نقلدر زمينه  آي. آر. دي. و اي. دي. آر.در  شده ينيب شيپ
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و  اي مواد خطرناك جاده حمل و نقلنامة اجرايي  آيينالمللي و  بين
در خصوص  ريلي حمل و نقلحدود مسئوليت شركت  ةنام نييآ

  اند. اين استانداردها را توصيف كرده ملّيحمل و نقل 
  

  مناسب ةانتخاب وسيلة نقلي -2- 3

 را نقليه ةوسيل ،يا كاركنان وي در طول مسير حمل كننده حمل
بايستي از عملكرد  براي رانندگي ايمن بنابراين ؛دارنددر اختيار 

 ؛كنند اطمينان حاصل آنصحيح وسيله نقليه و بدون عيب بودن 
اين امر  )398، ص 1392ايزانلو و صمدي، حتي به گفته برخي (

است كه صرف نقص در سالمت وسيلة از وظايف تخصصي 
مناسب بودن  البته آيد.مي تعهد به شمار ، يك نوع نقضنقليه

و  سالموضعيت  تنها به معنايكاالي خطرناك حامل  ةوسيلة نقلي
 بهبودن وسيلة نقليه  مجهزبلكه  بدون عيب وسيله نقليه نيست
نيز الزمه انتخاب وسيلة  خاص كاالتجهيزات الزم براي حمل نوع 

مطلع بودن  گرو درنقليه مناسب است كه انجام اين وظيفه 
 به منظورنقليه كاال است. تجهيز وسيلة  ماهيتاز  كننده حمل

بنابراين  است از نوع خاص كاال ناشي پيشگيري از خسارت
كننده است  تعهد ضمني حمل رعايت حداكثر مراقبت ممكن جزء
  كه طرف قرارداد از وي انتظار دارد. 

مورد حمل كاال در مفهوم عام  در سي. ام. آر. 17ماده  3بند 
كننده به دليل وضعيت معيوب وسيلة  حمل«كرده كه  مقررنيز 
كند... از مسئوليت مبرا  اي كه از آن براي كار حمل استفاده مي نقليه

راجع به  17ماده  3بيني بند  رسد پيش به نظر مي». نخواهد بود
كه شرايط  17ماده  2نقليه بالفاصله بعد از بند  ة عيب وسيل

انسته، يك استثنا بر استثناء است اجتناب را عامل معافيت د غيرقابل
كننده در مورد خسارت ناشي  و داللت بر مسئوليت سنگين حمل

. در زمان تصويب )Clarke, 2014(دارد  وسيلة نقليهاز عيوب 
كنوانسيون نيز برخي كشورها از جمله آلمان معتقد بودند كه 

نقليه  وسيلة شامل عيب  17ماده  2اجتناب در بند  شرايط غيرقابل
كننده در مورد حمل بنابراين؛ )Czerwenka, 2016شود (نمي

نقليه، با اثبات شرايطي كه حتي با حداكثر  وضعيت معيوب وسيلة 
طور كه برخي  شود. همان اجتناب است، معاف نمي مراقبت غيرقابل

 ،اند ) بيان داشته55، ص 1393(جباري، حسن نژاد و والئي، 
در طول مسير نقليه است مگر  كننده مسئول وضعيت وسيلة  حمل

ب سيآاجتناب شده و كاال  حمل دچار حادثه خارجي و غيرقابل

پـارگي السـتيك و خسارت ناشي از آن بـه داليـل خارجي ببيند؛ 
مانند وجود وسايل تيز در جاده از اين قبيل است. با پذيرش اين 

د صحيح وسيلة نقليه و كننده در خصوص عملكر تفسير حمل
اي فراتر از  داراي وظيفه كاال خطرناكآن با ماهيت  مناسب بودن

  حداكثر مراقبت است.
در ارتباط  17ماده  3سختگيري مذكور در بند  كه گفتني است

با معيوب بودن وسيلة نقليه، ناظر به موجبات معافيت مذكور در 
به ويژه  18ماده  4است و از موارد مذكور در بند  17ماده  2بند 

بيني  زيرا در غير اين صورت پيش؛ كاالهاي حساس منصرف است
 & Loewe, 1976 Clarke( شود فايده مي بي 18ماده  4بند 

Yates, 2014در خصوص تجهيزات  18ماده  4بند ر واقع د )؛
 17مبتني بر وظيفة حداكثر مراقبت استخاص براي كاالي حساس 

مسئوليتي در مورد عيب وسيلة نقليه  17ماده  3در حالي كه بند 
نتيجه آثار متفاوتي بر كاالي اين  فراتر از آن را مقرر كرده است.

 ,Lyon 7.10.76در برخي آراء (كند؛ زيرا  خطرناك نيز بار مي

1979 ULR I 289 cited by Clarke,  2014 ,fn 230, (
. كاالي در نظر گرفته شده استكاالي حساس  ،كاالي قابل اشتعال

(مايعات  3بوده و جزء طبقه  قابل اشتعال نوعي كاالي خطرناك
آي. و  اي. دي. آر.(جامدات قابل اشتعال)  4قابل اشتعال) و طبقه 

اين نظر به ساير كاالهاي خطرناك  كه يدرصورتاست.  آر. دي.
تعميم داده شود و كاالي خطرناك يك نوع كاالي حساس تلقي 

داراي  كه يدرصورتحامل كاالي خطرناك  ةينقل ةليوسگردد، 
بوده و  18ماده  4اين نوع كاال نباشد، مشمول بند  ويژةتجهيزات 

كننده  اما حمل؛ شود ينمبر آن بار  17ماده  3مسئوليت سنگين بند 
همچنان بر عيب وسيلة نقليه حامل كاالي خطرناك در مورد 

مسئول است مگر علت واقعي خارجي و  17ماده  3اساس بند 
  .كنداثبات  را اجتناب رقابليغ

 سي. ام. آر. 22از ماده مستنبط  بايد متذكر شد كهالبته 
نقليه با نياز  مناسب بودن وسيلة كننده در مورد نا مسئوليت حمل

 خطرناك ماهيت كننده از حمل كه اين است به مشروطخاص كاال 
متناسب نبودن  ؛ بنابراينباشد آگاهبايست  آگاه شده يا ميكاال 

در نتيجة عدم آگاهي  و عدم تجهيز آن وسيلة نقليه با كاالي خاص
كننده  كننده از نوع كاال، نقض قرارداد محسوب نشده و حمل حمل

انتخاب  ايدستورالعمل خاصي بر فرستندهاگر  مسئول نيست.
كننده قرار دهد كه ايمني كاال را  نقليه در اختيار حمل وسيلة 
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نقليه مناسب را فراهم   كننده نتواند وسيلة اگر حملكند يا نتضمين 
با اين شرايط  فرستندهشواهدي وجود داشته كه  حال نيا كند و با

برخي (غريبه، اجازه حمل را به او داده است، تكليف چيست؟ 
ها دستور  جهت كاهش هزينه فرستندهاگر «اند  ) اظهار داشته1388

الفساد بدون استفاده از كانتينرهاي  دهد كه كاالهاي سريع
هاي  دار حمل شود، متصدي تكليفي در استفاده از كاميون يخچال

كننده ندارد و در صورت فساد كاال،  هاي خنك مجهز به دستگاه
». چون مطابق دستور عمل نموده است، از مسئوليت مبري است

 هينقل ليوسااستفاده از « زين سي. ام. آر. 17ماده  4جزء الف بند 
كه استفاده از چنـين وسـايلي  روباز بـدون پوشـش درصورتي

را از جمله » باشد دشدهيقتوافق شده و در بارنامه  صراحت به
كننده از  مخاطرات ذاتي خاص دانسته كه باعث معافيت حمل

 سي. ام. آر. 17ماده  2شود. همچنين بر اساس بند  مسئوليت مي
كننده نخواهد  به عهده حمل فرستندهناشي از دستورات  خسارت

در مقام نقد ادعاي فوق بايد گفت كه اين مقررات در مورد  بود.
يرفتني است اما در مورد كاالهاي خطرناك محل كاالهاي عادي پذ

 ي خطرناك تنها كننده در مورد حمل كاال حمل زيراتأمل است؛ 
، او قرارداد نيست شخصي مفروض درمتعهد به رعايت منافع 

ها در برابر خطر بالقوة  متعهد به رعايت منافع عمومي و ايمني آن
؛ بنابراين توافق خصوصي هستناشي از كاالي خطرناك نيز 

روبازِ كاالي خطرناكي  حمل و نقلدر مورد  فرستندهكننده و  حمل
وجه نبايد بدون پوشش و تجهيزات ايمني حمل شود يا  هيچ كه به

به معني براي چنين كاالهايي،  مناسب ريغاستفاده از وسيلة نقليه 
كه همانگونه كه در  استوظيفة حداكثر مراقبت  عدم انجام
وجود امكان درج شرط خالف آن در قرارداد  ،شد گذشته بيان

 ةاظهار داشت كه انتخاب وسيلة نقليتوان  كه مي ضمن اين .ندارد
كننده بوده و حتي به  مناسب در حيطه دانش و تخصص حمل

 نامناسب انتخاب ةتواند وسيلة نقلي احب بار هم نميدرخواست ص
(ايزانلو و  كنداز انجام وظيفه تخطي كرده و به بهانه قاعده اقدام 

گفته و براي پاسخ صحيح  با توجه به مطالب پيش ).1392صمدي، 
در مورد نوع  فرستندهالعمل  توان در موردي كه دستور به مسئله مي

مناسب با وضعيت خاص محموله خطرناك نيست،  ،نقليه وسيلة 
 12ماده  5بند  گرفتن كاال موضوع  ق در اختياراز شرايط اجراي ح

هاي  وحدت مالك گرفت و اين شرايط را بر ساير دستورالعمل
اعمال حق در اختيار  12ماده  5مجري دانست. بند  فرستنده

به  فرستندهگرفتن كاال را مشروط به اين كرده است كه دستورات 
با اين  و گيرندگان ساير كاالها لطمه نزند. فرستندگانحقوق 

مبني بر حمل كاالي خطرناك با وسيلة  فرستندهاوصاف دستور 
كننده و منافع  نقليه نامناسب مخالف جريان عمومي تعهد حمل 

بوده و مجاز نيست؛ بنابراين طبق  هاساير كاال دةگيرنده و فرستن
دستور  ةكنند ي دستور به صادر اين ماده بايد عدم امكان اجرا 6بند 

كننده در  مسئوليت حملدر مورد سي. آي. ام.  اطالع داده شود.
در  تنها ،اي وضع نكرده است هاي حامل بار مقرره واگنخصوص 

به معافيت  قائل سي. ام. آر.مانند  23ماده  3جزء الف بند 
هاي روباز شده است  واگن ةوسيل  كننده براي حمل كاال به حمل

حمل توافقي يا به شرطي كه حمل مذكور مبتني بر شرايط عمومي 
اي، توافق  جاده حمل و نقلباشد. البته در اين مورد نيز همانند 

مبني بر استفاده از واگن روباز در مورد كاالي خطرناكي كه امكان 
حمل آن به شكل روباز و بدون تجهيزات ايمني خطرآفرين است، 

كننده را  از سويي خالف نظم عمومي بوده و از سوي ديگر حمل
كند. به عالوه مقررات فني  ر مراقب رها نمياز وظيفة حداكث

خاص حاكم بر كاالي خطرناك، براي وسيلة نقليه حامل هر نوع 
كاالي خطرناك ضوابطي مقرر كرده كه براي طرفين قرارداد 

  .توان خالف آن توافق كرد و نمي االجرا است الزم
ضوابطي را در مورد  آي. آر. دي.و  اي. دي. آر.مقررات 

ها و مجوزهاي الزم، عالئم و  نقليه، آزمايش بازرسي وسيلة 
نقليه حامل  پالكاردهاي مخصوص و تجهيزات الزم براي وسيلة 

اي.  1- 4- 2- 2- 1ماده  cكاالي خطرناك وضع كرده است. بند 
كننده را موظف به بازديد بصري  نيز حمل آي. آر. دي. و دي. آر.

م وجود نقصان، نشتي يا شكستگي مشهود در و اطمينان از عد
 حمل و نقلها (در  اي)، واگن جاده حمل و نقلوسيلة نقليه (در 

و نيز اطمينان از وجود تجهيزات كرده است.  محمولهريلي) و 
، 1- 4-2-2-3طبق ماده  ،در صورت بروز مشكل كه ينحو به

براي حمل كاالي نبايستي محموله تا رفع مشكل، حمل شود. 
گذاري شود. در  نقليه نيز عالمت خطرناك بايد مخازن و وسيلة 

كننده موظف  حمل 1-4-2-2-1ماده  fطبق بند اين خصوص 
رنگ مخصوص  الك نارنجياست كه وجود پالكارد، عالئم و پ

را تضمين  اي. دي. آر. 5-3اي موضوع بخش  جاده ةوسايل نقلي
به الزامات مربوط به ساختار و  ر.اي. دي. آمقررات  9كند. بخش 
يافته است  حامل محمولة خطرناك اختصاص هينقل ةليآزمايش وس
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نقليه بايستي آزمايش شده و داراي گواهي  مقررشده هر وسيلة  كه
- 2- 1ماده  dدار باشد. طبق بند  از سوي مقام صالحيت دشدهييتأ
كننده بايستي اطمينان حاصل كند كه تاريخ دورة  حمل 2-4-1

آي. آر.  6-8ماده ، منقضي نشده باشد. هينقل ليوسابعدي آزمايش 
نيز مقرراتي در خصوص الزامات مربوط به ساختار،  دي.

گذاري واگن حامل محموله  تجهيزات، بازرسي، آزمايش و عالمت
اين مقررات  6-8-2-1-2 ادهخطرناك وضع كرده است. طبق م

 ها و رابر حداكثر تنشدر ب مقاوم دار هاي مخزن از واگن بايستي
 dطبق بند ، استفاده شود. دار شده توسط مقام صالحيت آزمايش

كه زمان تجويزشده  اين مقررات، اطمينان از اين 1- 4- 2- 2- 1ماده 
ها منقضي نشده باشد، از  براي تاريخ دوره بعدي آزمايش واگن

 1-4-2-2-1ماده  fكننده طبق بند  حمل كننده است. ف حملوظاي
هاي خطر به  ، بايستي از الصاق عالئم و برچسبآي. آر. دي.

اي  ، قانون تجارت مقررهملّيدر حقوق  نيز اطمينان يابد. ها واگن
نقليه و مسئوليت انتخاب آن، چه براي كاالي  در مورد نوع وسيلة 

نكرده است؛ اما فصل وضع  خطرناك و چه كاال در مفهوم عام
اي مواد خطرناك به  جاده حمل و نقلاجرايي  ةنام سوم آيين

حامل مواد و محصوالت  ةخصوص وسايل نقلي الزاماتي در
نامه مقرر كرده  اين آيين 38يافته است. ماده   خطرناك اختصاص

حامل مواد خطرناك بايد در سطح قائم  يةنقل لياست كه وسا
 ةليرنگ، مثلث خطر در طرفين وس عقب، داراي مثلث نارنجي

 ةشماره كاالي خطرناك، شمار همراه بانجي و تابلوهاي نار هينقل
، تجهيز 39عالوه طبق ماده   خطر و ساير مشخصات الزم باشد. به

معاينه  31وسيلة نقليه به وسايل اطفاي حريق متناسب و طبق ماده 
فني معتبر و گواهينامة تأييد صالحيت صادره از طرف مؤسسة 

نامه براي وسيلة  اين آيين» د«معتبر به شرح مذكور در ضميمة 
وري است. قانون تجارت و نقلية حامل مواد خطرناك ضر 

نقليه  اجرايي در مورد شخص مسئول براي انتخاب وسيلة  ةنام آيين
 كه يدرصورت. طبيعي است اند و خسارت ناشي از آن سكوت كرده

تجهيز وسيلة مسئوليت  نقليه باشد، مالك وسيلة خود كننده  حمل
بر عهده وي خواهد بود.  نقليه متناسب با ماهيت خاص هر كاال 

كننده و مالك دو شخص متفاوت  ليكن در مواردي كه حمل
قانون تجارت، متصدي مسئول جبران  388هستند، بر اساس ماده 

  ي از عدم رعايت تكليف مذكور خواهد بود.خسارات ناش

موجب   به ،آهن داخلي از طريق راه حمل و نقلدر خصوص 
هـا قبل از  مقررات عمومي سير و حركت نيز بايستي واگـن

واگذاري واگن جهت بـارگيري كاالهـاي خطرنـاك كامالً بازديد و 
هاي  ) و واگن40-1از هر نظر سالم و بدون عيب باشند (ماده 

بـا الصاق برچسب مربوطه از  ،18»كاالهاي خطرناك ويـژه«حامل 
نامة حدود مسئوليت  ). آيين41-2ماده  ها متمايز شوند ( ساير واگن

مسئوليت انتخاب واگن  صراحت بهريلي،  حمل و نقلهاي  شركت
مناسب حمل كاالي خطرناك و تجهيز آن را بر عهده شركت حمل 

 حمل و نقلهاي  مه شركتنا نهاده است. به موجب اين آيين
اند كه براي حمل كاالهاي ويژه امكاناتي خاص تأمين نمايند  مكلف
اد منفجره، شيميايي،  هاي مخصوص براي مو ) و از واگن11(ماده 

  ).14آور استفاده نمايد (ماده  زا، راديواكتيو و زيان عفونت
  

  بازرسي كاالي خطرناك -3- 3

 جهيدرنتو بازرسي كاال يك راهكار مؤثر براي شناسايي خطر    
 است بندي ناشي از عيب كاال يا بستهوقوع خسارت  از پيشگيري

و از  استدر راستاي اهداف قرارداد حمل  سو كيبنابراين از 
براي كنترل خطر كاالي خطرناك  يسازوكارتواند  سوي ديگر مي

سي.  كنواختيمقررات  9ماده  و سي. ام. آر. 22در ماده  باشد.
كاالي خطرناك اختصاص يافته، ضوابط  حمل و نقلكه به  آي. ام.

است؛  نشده ينيب شيمستقلي در مورد بازرسي كاالي خطرناك پ
بنابراين بازرسي و كنترل كردن كاالي خطرناك مشمول مقررات 

اي. دي. موجود در مورد كاال در مفهوم عام و البته ضوابط ويژة 
، سي. ام. آر.كنوانسيون  8ماده  1طبق بند  است. آي. آر. دي. و آر.

كننده موظف است هنگام تحويل گرفتن كاال، درستي  حمل
هاي  ها، عالئم و شماره را از نظر تعداد بسته 19مندرجات بارنامه

 همه نيباابندي آن بررسي كند.  آن، وضعيت ظاهري كاال و بسته
با توجه به ماهيت خاص كاالي خطرناك و ضوابط فني حاكم بر 

كننده اين نوع كاال عالوه بر بررسي مطابقت موارد  آن، حمل
اطمينان حاصل كند كه شرايط  يداي، با جاده  ةمذكور با مفاد بارنام

هاي مخصوص هر كاال  بندي، عالئم و برچسب ظاهري بسته
اي كاالي  جاده  مطابق با ضوابط فني خاص حاكم بر حمل

كه خطر  ست. ضمن اينا) اي. دي. آر.مانند ضوابط (خطرناك 
محمولة كننده  كند كه حمل كاالي خطرناك ايجاب مي ةبالقو

بررسي البته  .كندحداكثر توجه و مراقبت بازرسي با خطرناك را 
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كاال محدود به شرايط ظاهري كاال است و نيازي به باز كردن 
 نداردبندي  بندي و قضاوتي در مورد صحت و كيفيت بسته بسته

)Stevens, 2004 (كننده اصوالً مسئول  ديگر حمل عبارت به ؛
بندي  بررسي كردن وزن ناخالص كاال يا مقدار آن و محتويات بسته

بررسي اين موارد را  8ماده  3طبق بند  فرستندهكه  نيست مگر اين
كننده موظف است اين  از او درخواست كند. در اين صورت حمل

در بارنامه ذكر بررسي و نتايج آن را  فرستندهموارد را به هزينة 
عدم قيد حق شرط نقض  ضمانت اجراي عدم بررسي كاال و .كند

بار اثبات را در صورت نقص و  سو كياما از  ؛تقرارداد نيس
شود كه كاال و  بدين توضيح كه فرض مي؛ دهد خسارت تغيير مي

ها،  بندي در موقع تحويل وضع خوبي داشته و تعداد بسته بسته
اي مطابقت دارد؛ بنابراين  مفاد بارنامه جادهها با  عالئم و شماره

كننده  نقص و خسارت در طول مدت حمل به وجود آمده و حمل
  .مسئول است مگر خالف آن ثابت شود

كننده به وجود  وجود هشدار حملبا  فرستنده كه يدرصورت
بندي دستور حمل كاال به همان شكل را بدهد، فرض  عيب بسته

بندي براي كاال را پذيرفته و  خطر عيب بستهكه اين است 
اما در مورد ؛ تواند به همان شكل كاال را حمل كند كننده مي حمل

بندي آن ايمني عمومي يا عملكرد صحيح  عيب بستهكاالهايي كه 
بندي بايد  وضعيت بستهدهد  وسيلة نقليه را تحت تأثير قرار مي

بندي سالم اطمينان  وجود بسته ازو  شده كننده كنترل توسط حمل
كاالي خطرناك نيز داراي خطر  ).Clarke, 2014(حاصل شود 

 ت؛بالقوه براي منافع عمومي و عملكرد صحيح وسيلة نقليه اس
بندي كاالي  كننده مبني بر كنترل وضعيت بسته بنابراين وظيفة حمل

خطرناك سنگين است. بدين توضيح كه در مورد وضعيت 
توان به اقدام  بندي كه تنها براي محموله، خطرناك است مي ستهب

بندي كه  عليه خود استناد كند اما در مورد عيب بسته فرستنده
زيست)  منافع عمومي (جان و مال اشخاص ثالث و سالمت محيط

در مورد عيب  فرستندهكننده بايستي به  اندازد، حمل را به خطر مي
هشدار  ت،افع عمومي خطرناك اساي كاال و منبندي كه بر بسته

حفظ  ه جهت، بفرستندهداده و در صورت عدم رفع عيب توسط 
كه مقررات امري  حمل كاال را رد كند. ضمن اين ،سالمت عمومي

) آي. آر. دي.و  اي. دي. آر.حاكم بر حمل كاالي خطرناك (مانند 
سي.  11ماده  1بند طبق  دهد. اجازه حمل كاال تا رفع نقص را نمي

كننده در هر زمان حق بررسي مطابقت شرايط  حمل آي. ام.

 12ماده  1موجب بند  محموله را با محتويات اسناد حمل دارد. به
بندي در  شده كه محتويات بسته  كننده اجازه داده نيز به حمل

دار و در صورت عدم وجود اين فرد،  حضور فرد صالحيت
جام شود مگر طرف ان در حضور دو شاهد بيها  بازرسي بسته

ي  شود، مقرره كه قانون كشوري كه بازرسي در آنجا انجام مي اين
ديگري وضع كرده باشد. البته بايد در نظر داشت كه بررسي كردن 

بندي حاوي كاالي خطرناك امري پيچيده و  محتويات بسته
احتياط و در صورت لزوم با استفاده از  حساس است و بايستي با

سي. و  سي. آي. ام. ه فن انجام شود.اشخاص متخصص و آشنا ب
. سي مطابق سو د؛ از يكنتفاوت داريكديگر از جهاتي با  ام. آر.

دارد؛ در حالي را  يكننده امكان بررسي در هر زمان حمل ،آي. ام.
مكلف است در هنگام  سي. ام. آر.در مقررات كننده كه حمل

تحويل، كاال را بررسي كند و اگر در هنگام تحويل گرفتن، كاال را 
گذاري  بندي، شماره از نظر مطابقت با شرايط بارنامه، صحت بسته

ها بررسي نكرده و حق شرط موجهي ذكر نكند،  و برچسب
 پديد يليه واي مبني بر مطابقت و صحت موارد يادشده ع اماره
حق تخليه كردن يا از بين  كه سي. ام. آر. 22از ماده  آيد. البته مي

كننده ناآگاه  بردن يا خنثي نمودن كاال در جريان حمل را به حمل
شود كه حداقل  از ماهيت كاالي خطرناك داده است، استنباط مي

در مورد كاالي خطرناك امكان بررسي كاال در جريان حمل وجود 
، بار اثبات داده ازدستشرط را زماني درج حق  هدارد، اما چون باز

كننده  ماهيت خطرناك كاال يا خسارت ناشي از آن بر عهدة حمل
سي. ، طبق كنوانسيون سي. آي. ام.است. از سوي ديگر برخالف 

كننده تنها موظف به بررسي شرايط ظاهري كاال است  ، حملام. آر.
ها حتي در حضور فرد  اي براي بررسي محتويات بسته و مقرره

سي.  8عالوه ماده  است. به نشده ينيب شيپدار يا دو شاهد  صالحيت
نظر مطابقت با  كننده را مكلف به بازرسي كاال از حمل ام. آر.

، سخن سي. آي. ام. 11ماده  1بند  اما؛ مقررات خاص كرده است
كننده به بازرسي كاال به ميان آورده و تكليفي براي  از حق حمل

كننده در اين خصوص مقرر ننموده كه جاي تأمل است. به  حمل
خاص در مورد كاالي  مقرراتعنوان  به آي. آر. دي. آيد نظر مي

كننده را  را تخصيص زده و حمل سي. آي. ام. خطرناك، قواعد عام
طور كه در ادامه  مكلف به كنترل كردن محموله خطرناك (همان

ضمانت اجراي عدم قيد حق شرط از  .شود) كرده است گفته مي
 12ماده  3و  2بند استنباط است. طبق  لبقا سي. آي. ام. 12ماده 
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كننده محموله را بارگيري كرده باشد يا  اين مقررات اگر حمل
نتيجه مثبت بازرسي را  كننده حملكاال را بارگيري كرده و  فرستنده
مفروض وضعيت ظاهري  امه ذكر كرده باشد، بارنامه امارةدر بارن

مناسب كاال در هنگام تحويل گرفتن آن و صحت مندرجات 
ها  اي آنه و شماره عالئم، ها بستهبارنامه در خصوص تعداد 

امارة ، اين ماده بارنامة داراي شرط مستدل 4بند طبق  خواهد بود.
بيانگر اين است كه بارنامه  4نيست. مفهوم مخالف بند مفروض 

 12ماده  3و  2موضوع بند امارة مفروض  ،ريلي بدون حق شرط
  كننده است. عليه حمل

كننده را مكلف به بررسي و  حمل آي. آر. دي. و اي. دي. آر.
از مقررات  1-4-2-2-1ماده  aكنترل كاال كرده است. طبق بند 

كننده موظف است، اطمينان حاصل كند كه  حمل آر. اي. دي.
طبق . شود ميحمل  اي. دي. آر.مقررات با رعايت كاالي خطرناك 

كننده بايستي  حملنيز  آي. آر. دي. از 1-4-2-2-1ماده  aبند 
 ،آي. آر. دي. مقرراتطبق ، كه كاالهاي خطرناكبررسي كند 

 آي. آر. دي. و آر. اي. دي. اين ماده از c. بند استمجاز به حمل 
كه عالوه بر بازديد بصري و  نموده كننده را موظف نيز حمل

اطمينان از عدم وجود نقصان، نشتي يا شكستگي مشهود در وسيلة 
د باي ،نقليه، محموله را نيز بررسي كرده و در صورت بروز مشكل

  كند. خودداريمحموله  از حمل تا زمان رفع مشكل،
موجب ماده  ريلي به حمل و نقلهاي  ، شركتملّيدر حقوق 

ريلي،  حمل و نقلهاي  نامة حدود مسئوليت شركت آيين 10
بندي،  از استحكام و مناسب بودن باربندي، بسته«اند  مكلف

بندي محموالت براي جلوگيري از صدمه به ساير  بندي، لفاف عدل
به واگن و امكانات  يرسان بيآسها و يا  محموالت، آلوده كردن آن

هاي  ها و دريچه ساخت و همچنين از پلمپ درب ت زيرتجهيزا
هاي موردنياز در مبدأ و درج  واگن يا كانتينر و ساير محل

هاي مربوط در بارنامه و همچنين پلمپ مجدد پس از انجام  شماره
بازرسي توسط مراجع قانوني و درج شماره جديد در بارنامه 

به شرايط البته تكليف شركت محدود ». اطمينان حاصل نمايد
نامة مذكور،  آيين 22- 2ماده  مستنبط ازظاهري كاال است و 

در قبال اطالعات غيرقابل رؤيت و  حمل و نقلشركت 
كند  گيري كاال كه صاحب كاال در اظهارنامه اعالم مي اندازه
 يادشده، نامه آيين 4مطابق ماده  ندارد. بايد متذكر شد كه اي وظيفه

انعقاد هرگونه قرارداد حمل از اخذ متصدي حمل بايستي قبل از 

محموالت ويژه و خطرناك از مراجع  مجوزهاي خاص حمل
 حمل و نقلنامة اجرايي  آيين ذيصالح اطمينان حاصل نمايد.

بندي، عالئم و  بسته يبررس اي مواد خطرناك در مورد جاده
اي وضع  هاي كاالي خطرناك توسط متصدي حمل مقرره شماره

نكرده است؛ بنابراين بايد به قواعد عام قانون تجارت رجوع كرد. 
بندي عيب  عدل«كه  قانون تجارت درصورتي 381موجب ماده  به

مال را بدون قيد عدم  حمل و نقلظاهري داشته و متصدي 
 كه ييازآنجا». خواهد بود د، مسئول آواريمسئوليت قبول كرده باش

بندي و حق  ناظر به عيوب ظاهري بسته مذكوري ضمانت اجرا
بندي،  شرط مربوط به آن است و در مورد عيوب مخفي بسته

توان گفت كه تكليف  وجود ندارد، مي ييضمانت اجراچنين 
ها و  بندي كننده ناظر به وارسي وضعيت ظاهري بسته حمل

اين مقرره عام، كاالي يت پنهاني آن است. منصرف از وضع
  دهد. خطرناك را نيز پوشش مي

  

  تضمين عملكرد كاركنان و خدمه -4- 3
يا انعقاد قرارداد با  ستهيكننده مسئول گزينش كاركنان شا حمل

اطمينان بايد  و )211، ص 1387متصديان مجرب است (السان، 
مقابله با تخصص و مهارت كافي براي ايشان  حاصل كند كه

را دارند و طبيعتاً در اين راستا بايد  خطرات ناشي كاالي خطرناك
مجوز و اطالعات الزم در مورد ماهيت كاال و خواص آن را در 

كننده  حمل« سي. ام. آر. 3طبق ماده  ايشان قرار دهد. اختيار
مسئول فعل يا ترك فعل نمايندگان، كاركنان يا هر شخص ديگري 

كه اين  كند مادامي ها استفاده مي از خدمات آن كه در جريان حمـل
 ةنمايندگان، كاركنان يا اشخاص ديگر در چهـارچوب وظيفـ

شغلي خود عمل نموده باشند مثل آن است كه فعـل ناشـي از 
كه  است اين اشخاص شامل كليه كساني». عملكرد خود او باشد

كننده داشته و يا به  در خصوص حمل تبعيت حقوقي از حمل
(محسني و  باشند حمل شركت نموده اتيعملرخواست وي در د

كننده بايد در انتخاب كاركنان  حمل . با اين توضيح،)1396 ،رباطي
كفايتي و عمل خالفشان  دقت كافي داشته باشد كه به علت بي

كننده  حمل« نيز سي. آي. ام. 40در ماده  مسئول قلمداد نشود.
حمل و مسئول خدمه و ساير اشخاصي كه از خدماتشان براي امر 

شود، هست تا زماني كه خدمه و ساير اشخاص در  استفاده مي نقل
مأمورين و مقصود از ». كنند... عمل مي 20حدود كارويژه خود
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 و كاركناني كه با متصدي حملكارگران «از  عبارت استكاركنان 
قراردادي دارند به  ةرابط و نقل عمومي)سسه حمل (راه آهن يا مو

در مقابل دريافت كار  قرارداديك موجب   اين معنا كه به
ان و كارگراني كه الزحمه مستخدم وي بوده و همچنين كارمند حق

با سفارش او و براي  كنيولبا وي قراردادي  ةبدون وجود رابط
گفتني  ).1395زاده،  (تقي» نمايند جريان حمل دخالت ميوي در 

 كننده را مسئول فعل و ترك حمل سي. آي. ام. 40است كه ماده 
 40داند و در اين خصوص ماده  فعل مدير زيرساخت ريلي نيز مي

در آن  حمل و نقلزيرساخت ريلي كه  مديران آن«مقرر كرده كه 
كننده از  كه حمل وندش اشخاصي محسوب مي، جزء گيرد انجام مي

  .»كند حمل استفاده مي انجامبراي شان خدمات
كننده براي اطمينان از آموزش  وظايفي براي حمل اي. دي. آر.

جهت آگاه شدن از ماهيت و اقدامات  ،ديدن خدمه و كاركنان
  بيني كرده ها به ابزار ايمني پيش ايمني كاالي خطرناك و تجهيز آن

كننده بايد  ، حملاي. دي. آر. 1-4-2-2-1بند  gاست. طبق جزء 
 اي. دي. آر.شده در  اطمينان حاصل كند كه تجهيزات توصيف

 هاي خاص فراهم براي واحدهاي حمل، خدمة وسيلة نقليه و طبقه
، شامل مايع 8-1-5شده باشد. اين تجهيزات به موجب بند  

شستشوي چشم؛ دو عالمت هشداردهنده؛ جليقه هشداردهنده 
حمل؛ دستكش محافظ و  براي خدمه؛ دستگاه روشنايي قابل

برحسب نوع خطر هر  كه هستمحافظ چشم مثل عينك و ... 
كه  نيز مقرر كرده است اي. دي. آر. 8- 2بخش  كاال متفاوت است.

هايي مبني بر ماهيت و نوع  براي خدمه و كارمندان حمل، آموزش
اي براي به حداقل رساندن احتمال  پايه كاالي خطرناك و اطالعات 

دار مبني  شده و گواهي توسط مقام صالحيت وقوع حادثه داده
  هاي آموزشي و قبول شدن امتحان صادر شود. برگذراندن دوره

كننده و مدير  كاركنان حمل نيز آي. آر. دي. 1- 3- 2- 2طبق 
 حمل و نقلآهن بايستي در خصوص مسائل خاص  زيرساخت راه

هاي  هاي آموزش مقدماتي در مورد مفهوم برچسب دوره ريلي،
رنگ و آموزش تخصصي درباره وظايف  خطر و عالمت نارنجي

 را بگذرانند. تخصصي خود در مواقع بحراني

كننده بايد تضمين كند مدير  حمل« 1-4-2-2-5طبق بند  
شود، در  روي آن انجام مي حمل و نقلزيرساختي كه  ساتيتأس

هر زماني قادر به دريافت سريع و بدون محدوديت اطالعات 
سي.  40در صورت قصور در انجام اين وظيفه، طبق ماده ». باشد

آهن  كننده مسئول اعمال خالف مدير زيرساخت راه ، حملآي. ام.
كارفرما موظف به  آي. آر. دي. 1-3-3بود. طبق ماده  خواهد

نگهداري سوابق آموزش دريافتي و ابالغ به كارمند يا مرجع 
ذيصالح حسب درخواست وي است؛ بنابراين زماني كه 

كننده نقش كارفرما را بر عهده دارد موظف به نگهداري  حمل
  سوابق آموزشي كاركنان خود است.

اي مواد  جاده حمل و نقلنامة اجرايي  در فصل چهارم آيين
خطرناك نيز الزاماتي كه خدمه و رانندگان ملزم به انجام هستند، 

رانندگان  نامة اجرايي، آيين 42بيني شده است. طبق ماده  پيش
متناسب با رانندگي وسيلة نقليه، بايستي در  ةعالوه بر گواهينام

نامه نيز مقرر  اين آيين 43ماده . دهاي آموزشي شركت نماين دوره
 زردرنگ، ةدگان بايستي تجهيزاتي مانند جليقكرده است كه رانن

قوه دستي  عينك محافظتي و ماسك، مايع شستشوي چشم، چراغ
متصديان  2تبصره ماده  3و ... را به همراه داشته باشند. در جزء 

اند كه اقدامات الزم را براي اجراي اين  موظف حمل و نقل
الزامات انجام دهند؛ بنابراين بازرسي و نظارت بر اجراي الزامات 

  است.مقرر در مورد كاالي خطرناك بر عهده متصدي حمل 
المللي،  هاي بين مشابه كنوانسيون نيز قانون تجارت ايراندر 

 و نقلحمل متصدي حمل مسئول اعمال مأمورين خود در امر 
قانون تجارت، متصدي حمل را مسئول حوادث و  388است. ماده 

اعم از «شده؛  واقع حمل و نقلداند كه در مدت  تقصيراتي مي
 ةكنند نقل و حملكرده و يا  حمل و نقلكه خود مباشرت به  اين

گذاري كه استثنايي بر  اين نوع قانون». ديگري را مأمور كرده باشد
(رك. صفايي و رحيمي،  اصل شخصي بودن مسئوليت است

حمل را به  اتيعملكند كه  ، متصدي حمل را متعهد مي)1397
كاركنان شايسته و مجرب سپرده، اطالعات و تجهيزات الزم را در 

ها قرار داده و حداكثر مراقبت و نظارت را بر اعمال  اختيار آن
هاي  نامة حدود مسئوليت شركت آيين 5ماده  ها داشته باشد. آن

 حمل و نقلراستا با قواعد عام، شركت  ريلي نيز هم حمل و نقل
واقع حمل داند كه در مدت  و تقصيراتي مي را مسئول حوادث

كرده و يا  حمل و نقلاعم از اينكه خود مباشرت به «شده، 
 22ماده ». كننده ديگري (ثالثي) را مأمور كرده باشد... نقل و حمل

نامه نيز استفاده از عوامل معافيت از مسئوليت را مشروط  اين آيين
و افراد تحت  كه ناشي از قصور كاركنان شركت كرده به اين

  .كنترل وي نباشد



 1399، زمستان 65م، شماره چهارفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره 

 

188 

 

  بارچيني و تخلية كاالي خطرناك بارگيري، -5- 3
خصوص در مورد كاالي  به 21بارگيري، بارچيني و تخلية كاال  

كه  طوري خطرناك، نيازمند تخصص و مهارت ويژه است. به
اي  گونه شده و بارچيني به بايستي كاالها با احتياط بارگيري و تخليه

 .دنونشمجاورت منجر به حادثه در اثر باشد كه كاالهاي ناسازگار 
كه كاالي خطرناك با ساير كاالها حمل  همچنين درصورتي

امكان  ،بايد طوري بارچيني شود كه در هنگام بازرسيشود،  مي
محموله كاالي خطرناك وجود داشته  باز كردندسترسي سريع و 

كاالي خطرناك نيز  حمل و نقلباشد. از شخص متخصص در 
گونه كاالها با توجه به عرف  رود كه در رابطه با اين انتظار مي

دستورات  تجاري، دانش خود، قوانين مربوطه و بدون نياز به
، عمل بارگيري، بارچيني و تخليه را انجام دهد. اين اقدامات ويژه

هاي خطرناك  ب ناشي از محمولهسياحتياطي باعث كاهش اثرات 
  .)cf. Lu, 2009(شود تواند گسترده باشد، مي كه مي

، تعيين المللي و بين ملّيدر مقررات  موردبحثيكي از مسائل 
عدم  رغم بهبارگيري، بارچيني و تخليه است.  به موظفشخص 

 )Loewe, 1976( برخي، سي. ام. آر.تصريح به موضوع در 
ارجاع نداده و  ملّيموضوع را به قانون معتقدند كه كنوانسيون 

بايستي با توجه به اوضاع و احوال دريافت كه چه شخصي در 
ليكن به نظر است.  گرفته برعهدهرا  اتيعملعمل تصدي اين 

همراه شد كه  )Clarke, 2014(رسد بايد با نويسندگاني  مي
يا توافق خصوصي، شخص  ملّي بر اساس قانونبايد معتقدند 

با وجود  .شودمسئول بارگيري و بارچيني و تخليه مشخص 
 سي. آي. ام.آر. اين موضوع در سي. ام. موضع محل اختالف 

 ،سي. آي. ام. 13ماده  1طبق بند تعيين و تكليف شده است. 
بارگيري و تخليه كننده بايد در مورد مسئوليت  و حمل فرستنده

كننده مسئول  در صورت فقدان توافق، حمل و كنندكاال توافق 
 فرستندههاي پر كه  بارگيري و تخليه است مگر در مورد واگن

به موجب مسئول بارگيري و گيرنده مسئول تخلية محموله است. 
بر  نامناسب توسط فرستندهبار اثبات بارگيري  ،اين ماده 2بند 

در ونه توافق گفتني است كه فارغ از هرگ كننده است. عهدة حمل
كننده بايستي روند بارگيري و  بارچيني، حمل و بارگيري خصوص

را كننده  حمل سي. ام. آر. 8ماده  1بارچيني را كنترل كند. البته بند 
اي از نظر تعداد  تنها ملزم به بررسي درستي مندرجات بارنامة جاده

و بندي آن نموده  ها، عالئم آن و وضعيت ظاهري كاال و بسته بسته
 اي به بررسي بارگيري و بارچيني نكرده است. البته برخي اشاره

)Clarke, 2014( مذكوروضعيت ظاهري كاال  تكليف بازرسي 
بارگيري و بارچيني كه را شامل بازرسي  8ماده  1جزء ب بند در 

 8 استناد به مادههرچند  دانند. ميشده نيز  انجام فرستندهتوسط 
كننده به بازرسي بارگيري و بارچيني در  براي اثبات تكليف حمل

اما در مورد كاالي خطرناك  است،مورد كاال در مفهوم عام مؤثر 
» حداكثر مراقبت«تعهد را از  گفته تكليف پيشتر است كه  مناسب

كنترل كننده تنها مكلف به  حملدر اين صورت نمود. استنباط 
بارچيني كاالي خطرناك نيست بلكه  و شرايط ظاهري بارگيري

زيست  كه براي جان و مال انسان و محيط براي اطمينان از اين
با رعايت حداكثر مراقبت، بارگيري و بارچيني  دباي ،بار نباشد زيان

كننده از عيب بارگيري يا  حمل كه يبنابراين درصورت؛ را كنترل كند
به شخصي كه حق در  دباي ،بارچيني آگاهي داشته باشد

. در اين راستا، به موجب متذكر شود ،گرفتن كاال را دارداختيار
حتي اگر بارگيري توسط  دادگاه بلژيك، 1999مي  10ي رأ

بايد از كيفيت ايمني و بستن  كننده حملباشد،  شده انجام فرستنده
نان يابد و در صورت نقص در بارگيري، بايد انجام كاال اطمي

اقدامات الزم براي بارگيري و محكم شدن كاال را بخواهد و يا از 
از حق شرط در مورد  كه نياپذيرش حمل كاال خودداري كند يا 

ج جزء گفتني است بر اساس  .22خسارت احتمالي استفاده نمايد
بارگيري و بارچيني  در فرضي كه وظيفةكنوانسيون،  17ماده  4بند 

تواند  خساراتي كه ميكننده بابت  است، حمل فرستندهبه عهده 
به نقص بارگيري يا بارچيني باشد، مسئوليتي ندارد. با اين منتسب 

در  حداكثر مراقبتهمه چنانچه مدعي بتواند اثبات كند كه وي 
 ةوظيف كننده مسئول خواهد بود. بازرسي را انجام نداده، حمل

رچيني كاال (در كننده مبني بر كنترل و ارزيابي بارگيري و با حمل
است)  فرستندهبارگيري و بارچيني بر عهده  ةفرضي كه اصل وظيف

 كه ازآنجايينشده است اما  بيني پيش سي. آي. ام.طور صريح در  به
كننده  را بر حمل آي. آر. دي.اين مقررات، الزامات مقرر در  9ماده 

تكليف بررسي  آي. آر. دي. داند و حاكم مي آي. ام.سي. موضوع 
كننده  بارگيري، بارچيني و تخليه كاالي خطرناك را به عهده حمل
كننده  گذاشته تبعاً مسئوليت ناشي از نقض اين تعهد به عهده حمل

امكان اثبات  آي. آر. دي. بنابراين در صورت نقض؛ خواهد بود
 مادهطبق وي و وجود ندارد كننده  حملعدم انتساب خسارت به 

و  آي. آر. دي. 1- 4- 2-2-1ماده  eطبق جزء  مسئول است. 23
كننده بايد بررسي كند كه محموله  حمل اي. دي. آر.ضوابط 

اين  1- 4- 2- 2- 3. طبق ماده باشدازحد قانوني بارگيري نشده  بيش
 ،مقررشده كننده نقصي در الزامات كه حمل درصورتي ،مقررات
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همچنين  .مشاهده كند بايد حمل را متوقف و نقص را برطرف كند
شخص مسئول بارگيري نبايد  آي. آر. دي. 7- 5-2طبق ماده 

 هم باخطر متفاوت است،  كاالهايي كه داراي دو برچسبِ
بارگيري آن اجازه اين مقررات  به موجبكه  بارگيري كند مگر اين

. بارگيري و بارچيني شده باشد  در يك واگن يا يك كانتينر داده
اي باشد كه از هرگونه حركت در  گونه شده بايد به بندي مواد بسته

خطرناك  يطول حمل جلوگيري كند و مانع بيرون ريختن كاال
بارگيري  كننده بايستي حملبنابراين ؛ )7-5-7-1شود (رك. ماده 

حد  از  و اگر متوجه بارگيري نامناسب يا بيش كاال را كنترل كرده
متوقف رفع نقص  تا را ات حململّيعموظف است قانوني شود، 

نامه اجرايي  نقل داخلي از طريق جاده، آيين و  در مورد حمل .كند
 ،اي مواد خطرناك بدون تعيين شخص مسئول نقل جاده و  حمل

بارگيري، بارچيني و تخليه  در مورد الزاماتيدر فصل دوم 
ة ليوسبه هنگام بارگيري چند  نمونه عنوان به ؛است كردهبيني  پيش

رعايت شود (ماده  متري 20حاوي مواد خطرناك بايد شعاع  هينقل
 بايستي در (مواد منفجره) 1هايي از طبقه  محموله) و يا 14

  جا كردن جابه  بدون   بارگيري گردد و   تخليه  مختلف  باراندازهاي 
ه باراندازي بتخليه و   و  كاالي خطرناك   حامل هاي  جعبه ساير 
 خصوصدر  نيز در قانون تجارت ايران .صورت گيرد  ترتيب

مفهوم عام و اال در بارگيري، بارچيني و تخلية ك شخص مسئول
 ستيبايخاصي وضع نشده است؛ بنابراين   كاالي خطرناك مقرره

  ين و عرف تجاري تصميم گرفت.بر اساس توافق طرف
 يرسمقررات عمومي  40ماده ريلي،  حمل و نقلدر خصوص 

فني مربوط به عمل بارگيري و  هاي دستورالعمل نيز حركت و
كاالهـاي  كه شده مقرراز جمله  .تخليه را بيان كرده است

و در كمترين وقت بارگيري و  فوراً انفجار قابلخطرنـاك ويـژه و 
حامل كاالهاي  هاي واگن مجاورتاز  و )40- 9(ماده  شده  تخليه

) با واگن حامل پنبه در يك قطار 3 طبقةاالشتعال ( خطرناك سريع
 نامة آيين 22- 1بند ب ماده مستنبط از  .)42-2(ماده  شوداجتناب 

انجام  بهتعهد  ،ريلي حمل و نقلهاي  حدود مسئوليت شركت
در صورت تقبل و بارگيري و تخليه به توافق طرفين بستگي دارد 

صاحب كاال يا انجام عمليات تخليه و بارگيري كاال توسط 
  .شركت مسئوليتي ندارد ،نمايندگان وي

  
  گيري نتيجه -5

نظام مسئوليت مدني دو راهكار براي  وايمني  الزاماتاگرچه        
الزامات ايمني كه به كنترل حمل و نقل كاالي خطرناك است اما 

 دهد بيش از نظام طور مستقيم خطر وقوع حادثه را كاهش مي
كننده كاالي خطرناك  حمل. الزامات استمسئوليت مدني كارامد 
 مقرراتاعم از  يالملل نيبات ملي و مقرراز يك سو ناشي از 

اي و  و نقل جاده  المللي سي. ام. آر. و اي. دي. آر. در زمينه حمل بين
مقررات سي. آي. ام. و آي. آر. دي. در زمينة حمل و نقل ريلي و 

 آهن در زمينة حمل و نقل داخلي از طريق راه سير و حركتعمومي 
به موجب مفاد عقلي و عرفي قرارداد حمل از سوي ديگر  است و

قابل استنباط  از مفاد قرارداد ضمني تعهد يك نوعكاالي خطرناك 
داللت به ارتقاء ايمني فرايند بوده و  به نفع ساير آحاد جامعه كهاست 
از جمله شروط  ،مراقبتتكليف به رعايت حداكثر  .دارد حمل

داراي قلمرو وسيع  كه ستاقرارداد  ضمني ناشي از اقتضائات عرفي
شوند.  ارزيابي مي معيار اينكننده با ساير وظايف حمل وده بو

نيز به طور ضمني مقررات حاكم بر حمل و نقل كاالي خطرناك 
قانون تجارت ايران در ؛ ليكن از اند بر اين تكليف صحه گذاشته

و نقل داخلي از طريق جاده، مراقبت متعارف  خصوص حمل 
تر از مراقبت حداكثري است. با  شود كه سطحي خفيف استنباط مي

، شدت و وسعت خسارت ناشي از حمل كاالي خطرناك  توجه به
كنندة داخلي كاالي  گذار به طور صريح حمل شايسته است قانون

را مكلف به رعايت مراقبت حداكثري   خطرناك از طريق جاده
نيز در راستاي ارتقاي ايمني فرايند حمل بوده  بازرسي كاال كند.

بر كننده  بنابراين جزو شروط ضمني قرارداد است. البته حمل
به بازرسي شرايط  المللي نيز مكلف ملي و بيناساس مقررات 

  .هست نيز ظاهري كاالي خطرناك و تطبيق آن با ضوابط فني
به موجب تعهد ضمني  خطرناك كاالي كنندة حملاگرچه 

 ارتقاء سطح ايمنيِرعايت حداكثر مراقبت و ملزم به  قراردادي
و  انتخاب وسيله نقليهبارچيني،  ساير الزامات اعم بارگيري،

مورد تصريح مقررات  اين الزاماتاصل است، اما انتخاب خدمه 
و شروط ضمني قرارداد تنها مكمل ملي و بين المللي قرار گرفته 

 بايستي كننده حمل به موجب اين مقرراتكيفيت اجراي آن است. 
تجهيزات ضروري براي حمل  كند،را از ماهيت كاال مطلع  كاركنان

و شرايط فراگرفتن آموزش الزم براي  نمايداين نوع كاال را آماده 
تا  ها فراهم كند كنترل خطر ناشي از حمل اين نوع كاال را براي آن

متحمل مسئوليت ناشي از عدم رعايت مقررات توسط كاركنان 
، يالملل نيبو  ملّيبر اساس مقررات فني همچنين  .نشود خود

موظف به بارگيري، بارچيني و تخليه متناسب با  ،شخص مسئول
رغم اينكه مقررات  ويژگي خاص كاالي خطرناك است. البته به

كننده را  ، در صورت فقدان توافق خصوصي، حملسي. آي. ام.
به علت سكوت  ،داند مسئول بارگيري، بارچيني و تخليه كاال مي

بايد بر ، در صورت فقدان توافق خصوصي سي. ام. آر.مقررات 
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با توجه عرف و در حقوق ايران  تصميم گرفت ملّياساس قانون 
. از اين رو شايسته است قضاوت كردتجاري و توافق خصوصي 

بارچيني و  ،شخص مسئول بارگيري ،به موجب فرض قانوني
تخليه مشخص شود تا از مشكالت و اطالة دادرسي براي رفع 

 نقليه مناسب با وسيلةانتخاب اختالف در اين زمينه كاسته شود. 
 كننده است ماهيت كاالي خطرناك نيز از وظايف تخصصي حمل

نقل داخلي از طريق جاده با مالك  و  كه در خصوص حمل
قانون تجارت و مورد حمل  388مراقبت متعارف مذكور در ماده 
با مقررات حداكثري سي. آي. ام. و نقل ريلي داخلي و مقررات 

كننده  حمل، سي. ام. آر.ق مقررات طبشود. ليكن  سنجيده مي
و براي رهايي از  داردفراتر از حداكثر از مراقبت  اي هوظيف

  اجتناب را ثابت مسئوليت بايستي علت واقعي خارجي و غيرقابل
الزم براي جلوگيري از   انجام همه اقدامات اثبات صرف بهكند و 

  شود. حادثه از مسئوليت معاف نمي
براي پويايي تجارت كاالي خطرناك شود  در پايان پيشنهاد مي

 ةنام موافقتزمينه الحاق به  ،آن كشورهاي اروپايي است مقصدكه 
شود و از مقررات فني و مفصل اين فراهم  اي. دي. آر.

داخلي كاالي خطرناك از طريق  نقل و  حملدر زمينه  نامة موافقت
 به عالوه استفاده شود. است،جاده كه در حال حاضر مختصر 

حمل دايره شروط ضمني قرارداد  رويه قضايي شايسته است
حمل توسعه  فراينددر راستاي ارتقاء ايمني را  كاالي خطرناك

حمل كاالي قرارداد  از اشخاص خارج و شرط به نفعداده 
كننده  كيفيت اجراي الزامات حمل سو از يكتا را بپذيرد خطرناك 

بتوان براي جبران كاالي خطرناك ارتقاء يابد و از سوي ديگر 
از مزاياي جان و مالي اشخاص ثالث  خسارت زيست محيطي و

  مند شد.  مسئوليت قراردادي بهره نظام
  

                                                 
  هانوشت يپ -4
است كه » و نقل  متصدي حمل«در مقررات مّلي  كننده حمل. منظور از 1

پردازند  در قالب بنگاه يا مؤسسه با ابزار خاص به حمل و نقل مي
اما در سي. ام.  )19، ص 1356؛ كيوان آذري، 102، ص 1392 (اسكيني،

 بنابراين ؛سخني نگفته است  از شرط تصدي به حمل آر و سي. آي. ام 
براي (فاقد شرط تصدي نيز حاكم است  كنندة اين مقررات بر حمل

كننده در مقررات سي. ام. آر.  مشاهده تفصيل بحث در مورد تفاوت حمل
- 197 .صص، 1391محسني و قبولي درافشان،  و قانون تجارت رك.

198.( 

 

 
بر مسئوليت  مؤثرتواند يكي از عوامل  ميكننده  وظايف حمل شناسايي. 2

 مبنايبررسي كننده باشد اما شرط الزم و كافي آن نيست.  مدني حمل
عامل مسئوليت (در صورت نقض  عنوان بهمسئوليت و نقش اين وظايف 

آن) يا عامل معافيت (در صورت انجام آن) در نظام مسئوليت مدني 
حاكم بر حمل و نقل كاالي خطرناك، هدف پژوهش حاضر نبوده و 

كه از حوصله  نيازمند پژوهش مستقل با محوريت مسئوليت مدني است
 اين جستار خارج است.

3. Convention on the Contract for the International 
Carriage of Goods by Road (CMR) 
4. Agreement concerning the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road (ADR) 
55. Convention concerning International Carriage by 
Rail (COTIF) 

تيجه ادغام درن» كوتيف«يا » آهن المللي با راه ونقل بين كنوانسيون حمل«
و كنوانسيون )» CIM( آهن المللي بار با راه ونقل بين حمل«دو كنوانسيون 

 1980در سال  »)CIV(آهن  ونقل مسافر و توشه از طريق راه حمل«
» ويلنيوس« در شـهر 1999 سوم ژوئن دروضع شد. اين كنوانسيون 

)Vilniusگذار ايران نيز در قانون .رد اصالح نهايي قرار گرفت) مو 
 به پروتكـل 1381سال  در و 1980كنوانسـيون  بـه 1373 سـال

، 1391، زاده تقي( است كنوانسيون كوتيف ملحق شده 1999 اصـالحي
 .)38 .ص

6. Uniform Rules concerning the Contract of 
International Carriage of Goods by Rail- Appendix B 
to COTIF (CIM) 
7. Regulation concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Rail- Appendix C to COTIF 
(RID) 

 14به استناد ماده مواد خطرناك  اي ة حمل و نقل جادهنام نييآ. 8
و اخذ جرائم  اتبه تخلف يدگيقانون رس 1376مصوب  ياصالح
قانون مذكور  ياصالح 14شد كه ماده  بيتصو ،1350مصوب  يرانندگ

 رو نينسخ شد. ازا 1389 يبه تخلفات رانندگ يدگيرس قانون بيبا تصو
مواد  يا نقل جاده و  حمل يياجرا نامه نييشود كه آ جاديشبهه ا نيا ديشا

اظهار  دي؛ اما باباشد خمنسو ،1376قانون سال  14نسخ ماده  باخطرناك 
از  1389صوب م يبه تخلفات رانندگ يدگيقانون رس 31داشت كه ماده 

 كه نياست؛ ضمن ا 1376مصوب  ياصالح 14ماده ه محتوا مشاب ثيح
قرارگرفته  هاي اجرايي دستگاه مورداستفاده يياجرا ةنام نييآ زيدر عمل ن

(رك. نامه معاون دادستان در امور اجتماعي و  االجرا است و الزم
پيشگيري از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه استان خراسان رضوي به 

راهداري و  ركليمدخطاب به  1397/ 12/3/الف پ مورخ 2009شماره 
 يبرا يديجد ةنام نييآ ه؛ به عالواي خراسان رضوي) و نقل جاده حمل 
نشده و در صورت منسوخ  هيمواد خطرناك ته يا جاده لنق و  حمل

 ،يريدر مراحل بارگ يمني، اصول ا1380مصوب  يياجرا ةنام نييآ دانستن
از  يشاهد حوادث متعدد ناش يستينشده و با تيو حمل رعا ينگهدار

حمل يي جراا ةنام نييآ توان ينم نيحمل مواد خطرناك بود؛ بنابرا
  مواد خطرناك را منسوخ دانست.  يا جاده
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و نقل ريلي:   قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل 1ماده  1. تبصره 9
شخصيت حقوقي است كه توسط اشخاص  ،نقل ريلي و  شركت حمل«

 آهن جمهوري اسالمي ايران ا اخذ مجوز از شركت راهب حقيقي و حقوقي
 منظور جابجايي به ازيموردن (لكوموتيو و يا واگن) ناوگان و با تأمين

  ».دگرد ي(كاال، مسافر) تأسيس م
. در دانشنامه حقوق خصوصي مصلحت عمومي مصالحي است كه 10

كه مايه قيام زندگي عموم  غرض از آن حفظ منافع عمومي باشد يا اين«
) و منفعت عمومي 1854، ص 1384(انصاري و طاهري،  »مردم باشد

مندي از آن براي عموم مردم فراهم بوده  زمينه بهره«منفعتي است كه 
 منفعت اختصاصي برخالفهمگان بتوانند از آن استفاده كنند  كه ينحو به

و طاهري،  (انصاري »ويژه اختصاص دارد يها گروهكه به فرد يا افراد و 
) نيز 1390). برخي ديگر (راسخ و بيات كميتكي، 1195، ص 1384

مصلحت عمومي را در معناي منفعت عمومي به كار بردند. با وجود اين 
قائل به اين شدند كه  )120ص  ،1395يباني، بعضي (منصوريان و ش

منافع جامعه  ةدربردارند گزينش آنچه كه براي  مصلحت ناظر به راهكاري
و با وجود نبست توسل به راهكارهاي عادي امكان در فرضي كه است؛ 

و برخي ديگر  قرابت مقهومي با منفعت عمومي با آن متفاوت است
را يكي از مصاديق مصلحت  ) منفعت عمومي14، ص 1393زاده،  (حاج

موجود، در پژوهش حاضر  دانند. صرف نظر از اختالف نظرهاي مي
در معناي نفع بالقوه همگان محل بحث است و در » منفعت عمومي«

صورتي كه مصلحت عمومي در اين معنا به كار رود موضوع جستار 
  گيرد. حاضر قرار مي

11. Competent professional carrier 
12. Mustill 
13. Silber v. Islander Trucking [1985] 2 Lloyd’s Rep 
243, 245. 

 Reggio Calabriaاز  ادعا موردپرونده به اين شرح بوده كه كاالهاي  
. راننده متهم كاميون را در يك بزرگراه شد يمبه مقصد پاريس حمل 

ي كه سؤالشود و  توسط دزدان مسلح ربوده مي كاالها .كند يمپارك 
 17ماده  2اين است كه اين شرايط طبق بند  شود يمطرح م
-https://www.iبوده است يا خير؟ ( اجتناب رقابليغ

law.com/ilaw/doc/view.htm?id= 149999(  ،در اين پرونده
توان از عامل معافيت استفاده كرد زيرا  ي داد كه نميرأقاضي موستيل 

 كننده حملراننده كاميون مرتكب تقصير نشده است اما  اگرچه
اقداماتي براي جلوگيري از دزديده شدن كاال مانند در  توانست يم

دوم، پارك كردن در محل داراي محافظ انجام  رانندهاستخدام گرفتن 
 ). Baughen, 2009, pp. 194(دهد 

14. Could not avoid even with the utmost care 
15. Circumstances which the carrier could not avoid 
and the consequences of which he was unable to 
prevent. 

عبارت ماده ) Czerwenka, 2016, pp. 534-535( برخي نيز. 16
قانون  386كتاب هشتم قانون مدني هلند كه شبيه عبارت ماده  1098

 دانند. تر از حداكثر مراقبت مي رت ايران است را تكليفي خفيفتجا

17. Cf. Centrocoop Export-Import SA v. Brit 
European Transport [1984] 2 Lloyd’s Rep. 618, 

 

 
available at: https://www.i-
law.com/ilaw/doc/view.htm?id=148366 & cited by 
Clarke, 2014, p. 936. 

ي مواد ها فراوردهشامل مواد منفجره و » كاالي خطرناك ويژه. «18
كتاب جامع « 7و  1است كه جزو طبقة  ويواكتيرادمنفجره و مواد 

گيرد. اين كتاب  قرار مي» كاالي خطرناك نقل و  حملمقررات 
در مورد ضوابط  مقررات يكسانيشامل قابل استناد  جامع و يا جموعهم

 معاونتتوسط  و نقل ريلي كاالي خطرناك است كه  فني حاكم بر حمل
 از استفاده باجمهوري اسالمي ايران  آهن راهسير و حركت  وبرداري  بهره

المللي  نقل بين و  لحمنامة  موافقت 2.، ضميمة آر. آي. ديضوابط فني 
 Annex 2 of( حمل كاالهاي خطرناكدر مورد  آهن راهبار با 

Agreement on International Railway Goods Transport 
or SMGS)،( ) مقررات كشورهاي اروپاي شرقيCIS،(  استانداردهاي
 حركت وسير و مقررات عمومي  مقررات پراكنده درو سازمان ملل 

 38يده است. ماده تدوين گرد آهن راه با مسافر و نقل كاال و  تعرفه حمل
 1مقررات عمومي سير و حركت به فهرست كاالي خطرناك در ضميمه 

 اين كتاب ارجاع داده است. 2و 

نظر از اختالف معنايي و آثار متفاوتي كه در  در جستار حاضر صرف .19
 bill of) و بارنامه (consignment note/waybillمورد راهنامه (

ladingكه  المللي و بارنامه در حقوق ايران وجود دارد مقررات بين ) در
از اصطالح  شده دادهذكر آن از حوصله بحث خارج است، ترجيح 

ناميده » بارنامه«متداول بارنامه استفاده شود. درواقع آنچه در اين پژوهش 
المللي و  در مقررات بين consignment noteشده همان راهنامه يا 

ق ايران است. براي اطالع بيشتر در مورد آثار راهنامه در بارنامه در حقو
) و در 1392حقوق ايران (رك. محسني و صفوي شاملو،  و .آرسي. ام. 

و نقل ريلي (رك. تقي زاده،   مورد تفاوت راهنامه و بارنامه در حمل
 ).82 .ص، 1395

20. Within the scope of their functions 
 

 ةليوس) به معناي قرار دادن كاال داخل يا روي Loadingبارگيري ( .21
) به معناي محكم و ايمن كردن كاال در وسيلة stowageبارچيني ( ،هينقل

نقليه و محموله و تخليه  نقليه براي تضمين ثبات و ايمني وسيلة 
)unloading( به معناي خارج كردن محموله از وسيله نقليه بروي  نيز

 ,Massent & Glass, 2017( ه ديگر هستزمين، انبار يا وسيله نقلي

pp. 176 10ي مورخ رأ توان يم) در تائيد تفاوت بارگيري و بارچيني 
عملياتي  صرفاًاز بلژيك اشاره كرد كه مقرر كرد كه بارچيني  1999مي 

بارگيري  كه يدرحالبراي جلوگيري از حركت كاال در طول حمل هست 
  ي در:دسترس قابلت. نقليه اس قرار دادن كاال بر روي وسيلة 

http://www.idit.asso.fr/_private/moteur_cmr/jurisprud
ence/fiche.php?num=27 

  ي در:دسترس قابل. 22
http://www.idit.asso.fr/_private/moteur_cmr/jurisprud
ence/fiche.php?num=27 

 



 1399، زمستان 65م، شماره چهارفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفدهم، دوره 

 

192 

 

  مراجع -5
معامالت، تجار و  ات،يحقوق تجارت: كل" ،)1392( .،ر ،ينياسك -

سازمان  ،تهران ،هفدهم اپ. چ"يتجار تيفعال يده سازمان
 ها (سمت). دانشگاه يكتب علوم انسان نيمطالعه و تدو

حمل و نقل در قرارداد  تعهد ايمني متصدي" ،)1387(م.، السان،  -
سال  ،نقل و  حملة پژوهشنام ،"خطرناكي حمل و نقل كاالها
 .207-223 .صپنجم، شماره سوم، 

دانشنامة حقوق ")، 1384انصاري، م.، طاهري، م. ع.، ( -
 تهران، انتشارات محراب فكر. ، جلد سوم، چاپ اول،"خصوصي

مبناي مسئوليت متصدي " ،)1392( .،ايزانلو، م؛ و صمدي، ا -
 -المللي (ورشو هاي بين حمل و نقل در حقوق ايران و كنوانسيون

سال دهم، شمارة چهارم، نقل،  و  حمل ةپژوهشنام ،" ام آر)  سي
 .400- 391 ص.

نقل ريلي  و  هاي حمل مسئوليت شركتنامة اجرايي حدود  آيين -
 ).1392در مقابل صاحبان كاال و مسافران و نحوة ايفاي آن، (

 ).1380اي مواد خطرناك، ( نقل جاده و  نامة اجرايي حمل آيين -
ارزيابي مسئوليت مدني و ")، 1396باديني، ح.، عباسي، س.، ( -

، مجله "نيخطرآفرهاي  مقررات ايمني در پيشگيري از فعاليت
 . 58- 32، ص 99، شمارة 81حقوقي دادگستري، سال 

بررسي تطبيقي و تحليلي مبناي مسئوليت " ،)1391(  .،زاده، ا تقي -
نقل حقوق داخلي با مسئوليت متصدي حمل و  و  متصدي حمل

نقل،  و  حمل ةپژوهشنام ،"نقل ريلي بر اساس كنوانسيون كوتيف
 .44-29ص. ، سال نهم، شمارة اول

اول،  اپچ ،"نقل ريلي و  حقوق حمل" ،)1395( .،زاده، ا تقي -
 انتشارات مجد. ،تهران

بررسي موارد  ،)1393( .،ن م؛ و والئي،  ، حسن نژاد .،م جباري،  -
اي كاال و شرايط استنادي  معافيت متصدي حمل و نقل جاده

المللي كاال (سي. ام. آر.).  ها كنوانسيون حمل و نقل بين آن
  ،سال دوم، شمارة هفتموهش حقوق خصوصي، پژفصلنامة 

 .72-39 ص.
 يبررس ؛يحقوق عموم ميبا مفاه آشنايي"). 1393( .زاده، ه حاج -

 يپژوهشكده شورا يپژوهشش گزار ،"يمفهوم منفعت عموم
 ي. اسالم يساز نگهبان، تهران: دفتر مطالعات نظام

، چاپ اول، "تعهد ايمني در قراردادها")، 1389خدمتگزار، م.، ( -
 انتشارات جنگل. 

لحت صمفهوم م")، 1390( راسخ، م.، بيات كميتكي، م.، -
چهاردهم، شمارة ، مجله تحقيقات حقوقي، دورة "عمومي

 .119- 93 .چهارم، ص
آهن جمهوري اسالمي ايران، كميسيون عالي سوانح  شركت راه -

)، 1392( ،فني و مهندسي ريلي آرميتا ايمنآهن و شركت  راه
اداره كل روابط  ،، تهران"آهن مقررات عمومي سير و حركت راه"

 آهن جمهوري اسالمي ايران. عمومي راه

 يمسئوليت مدن")، 1397رحيمي، ح.، ( ؛ و.صفايي، س. ح -
يازدهم، تهران، انتشارات  اپچ، "الزامات خارج از قرارداد)(

 سمت.

آثار حقوقي مسئوليت متصدي حمل و نقل " ،)1388( .،ع غريبه،  -
  ،شماره سيزدهممجله كانون وكالي دادگستري،  ،"اي جاده
 .103-65 ص.

قانون الحاق دولت جمهوري اســالمي ايران به كنوانسيون   -
المللي كاال از طريق جاده و پروتكل  قرارداد حمل و نقل بين

 ).1376الحاقي آن، (
 ).1311(قانون تجارت ايران،  -
هاي خارج از قرارداد:  حقوق مدني، الزام")، 1374كاتوزيان، ن. ( -

 .، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران"ضمان قهري
، جلد سوم، "قواعد عمومي قراردادها")، 1387كاتوزيان، ن. ( -

 چاپ پنجم، شركت سهامي انتشار. 

نظام  و مطالعه در مقدمه علم حقوق")، 1390ن.، ( كاتوزيان، -
. چاپ هفتاد و هفتم، تهران، شركت سهامي "حقوقي ايران

 انتشار.

 ،"قانون تجارت 3بر ماده  ينقد" ،)1356(.، آ ،يآذر وانيك -
دورة بيست، شمارة  سي،يافصلنامه دانشكده حقوق و علوم س

 .33-7 ص. ،صفر
كننده در اثر  مسئوليت حمل" ،)1396( .،و رباطي، م .محسني، س -

نقل  و  غير در كنوانسيون قرارداد حملفعل يا ترك فعل 
فصلنامه مطالعات  ،" )CMRالمللي كاال از طريق جاده ( بين

 .732-711 ص. ،دورة هشتم، شمارة دومحقوق تطبيقي، 
راهنامه در "، )1392( .،ح ؛ و صفوي شاملو، س محسني،  -

دورة فصلنامه مطالعات حقوق تطبيقي،  ،"CMRكنوانسيون 
 .136-123 ص. ،چهارم، شمارة دوم
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شرايط "، )1391( .،م. م .س درافشان،  س؛ و قبولي محسني،  -
المللي كاال از طريق  اعمال كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين

دورة   هاي حقوق قضايي، فصلنامه ديدگاه ،")CMR( جاده
 .216-189 هفدهم، شمارة پنجاه و پنج، ص.

)، مفهوم منفعت عمومي و 1395منصوريان، ن. ع.، شيباني، ع.، ( -
حقوق  يها دگاهيد، دو فصلنامة "جايگاه آن در قانونگذاري

 . 142- 117 .، ص76و  75، شمارة 21قضايي، دورة 
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ABSTRACT 

However, the land transportation of dangerous goods via rail or road plays an effective role 

in development of business transactions and meeting the industrial requirements, it has a 

potential danger to the human life and property as well as the environment health. 

Therefore, the national and international regulations have passed specific requirements for 

the persons involved in transportation of such goods in order to prevent any incident and 

minimize the respective effects. In addition, some of the requirements have a contractual 

source which is imposed on the carrier in order to provide the utmost private and public 

interest. The carrier of dangerous goods is one of the parties to the transportation contract 

who plays an important role in monitoring the dangers resulted from transportation of such 

goods. The present research with a descriptive-analytic method intends to explain all the 

exclusive duties of the dangerous goods carrier by taking into consideration the contract of 

carriage and the international regulations governing the land transportation in comparison 

with those of in Iran. The conclusion of the research shows that the carrier who is aware of 

the dangerous nature of the goods is required to take the utmost care of the safety of the 

transportation process in order to prevent damage and protect the public interest. He/She 

has to take the utmost care in employing the experienced and trained staff, carrying out 

proper load, stowage and unloads, using vehicle appropriate for carriage of dangerous 

goods and checking the appearance of the cargo. However, in some regulations, it is not 

enough to take the utmost care for using the appropriate vehicle but the carrier shall 

provide the real and unavoidable proof in order to relieve of liability. 
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